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Vezetőedzői nyilatkozat

[Nem számolgatunk!

[Hátrányból fordítva sikerült megnyer-
nünk a meccset a Siófok ellen, ez elő-
ször fordult elő a szezonban. Adhat ez 
pluszt a csapatnak a bajnoki hajrára?

Minden mérkőzést, ahol pályára lé-
pünk, meg szeretnénk nyerni, ennek szel-
lemében játszottunk Siófokon is. Annak 

bár meggyőző, hétpontos fölénnyel vezetjük a bajnokságot, vezető-
edzőnk, Pintér attila szerint nincs még itt az ideje a számolgatásnak, 
csapatunk gőzerővel készül arra, hogy a jó passzban lévő, kiváló játé-
kosokból álló nyíregyházát is legyőzzük.

ellenére, hogy nem mi szereztük meg a 
vezetést, a csapat mindent megtett annak 
érdekében, hogy sikerüljön begyűjteni 
a három pontot. Már az első félidőben 
egyenlíthettünk volna, annak ellenére, 
hogy kicsit pontatlanok voltunk, a máso-
dik félidei jó játékunkkal pedig egyértel-
műen rászolgáltunk a győzelemre.

[Hat forduló van a bajnokság végéig, 
hét ponttal vezetünk a második Kisvár-
da előtt, ez már tekintélyes előny.

Nem számolgatunk előre, a következő, 
Nyíregyháza elleni mérkőzésre készü-
lünk, majd pedig az azt követő találkozók-
ra. Most az a legfontosabb, hogy szerdán 
nyerni tudjunk.

[Megint egy nemrégiben edzőváltá-
son átesett csapattal játszunk, Véber 
Györgytől Dajka László vette át az irá-
nyítást a szabolcsiaknál. Mennyiben 
változtat ez a stílusukon?

Biztos, hogy sok minden változott, hi-
szen minden edzőnek megvan az elkép-
zelése. De azt sem szabad elfelejteni, 
hogy adott egy keret, amelyben külföldet 
megjárt, felnőtt- és utánpótlás-válogatott 
labdarúgók vannak, sőt olyan is, aki a 
BL csoportkörében szerepelt. Nagyon 
erős a keretük, a tabellán elfoglalt helyük 
nem tükrözi hűen az erejüket, ennél ők 
sokkal többet tudnak. Az új edzőjükkel 
két meccsből kétszer győztek, nekünk az 
a dolgunk, hogy ezt a két mérkőzést mi-
nél jobban kielemezzük, és felkészítsük a 
csapatot.
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Vezetőedzői nyilatkozat

Közönségszórakoztató mérkőzést játszot-
tunk Szolnokon, bár, őszintén szólva, nem 
erre készültünk – idézte fel a vasárnapi, 
Szolnok elleni 4–3-as „thrillert” Dajka Lász-
ló. – Véletlenül sem gondoltam, hogy há-
rom gólt kapunk figyelmetlenségből, de 
csak dicsérni tudom a csapatomat, mert 
kétszer egyenlítettünk, megszereztük a ve-
zetést, és annak ellenére, hogy a kitűnően 
futballozó Szolnok 3–2-nél egalizált, képe-
sek voltunk az utolsó pillanatban megnyer-
ni a mérkőzést.

[Kettőből kettő eddig a mérlege a Nyír-
egyháza élén. Új seprű jól seper?

Egyelőre igen – bár a seprű is kopik –, de 
még nagyon az elején tartunk. Nagyon elé-
gedett vagyok a játékosok munkához való 
hozzáállásával. Úgy gondolom, hogy a kez-
deti sikereket a fegyelemnek, a szervezett-
ségnek és az odaadásnak köszönhetjük.

[A Nyíregyházát a szezon elején még fel-
jutásra esélyes csapatnak tartották…

Valóban, általában a tabella első felébe 
várták a csapatot, aztán egy nagyon ko-
moly hullámvölgyet követően már a ve-
szélyzónába került az együttes – engem 
ekkor kerestek meg. Szabolcsi „gyerek” lé-

vén nem igazán 
kellett gondol-
koznom, hogy 
megpróbáljak-e 
segíteni. Egy-
előre sikeresek 
vagyunk, bár a 
következő mecs-
csünkön nem 
mi leszünk az 
esélyesek.

[Mi kell ahhoz, hogy boruljon a papírfor-
ma?

Fegyelmezett és szervezett játékot sze-
retnénk játszani, és megpróbáljuk megne-
hezíteni a hazai gárda dolgát. Dolgoztam 
a Puskás Akadémián, ismerem az ellen-
felünket. Megvan az a pár játékos, akiket, 
ha hagyunk futballozni, akkor esélytelenek 
vagyunk, de ha őket megfékezzük, és mi 
is bátran futballozunk, akkor egy jó mérkő-
zést játszhatunk. Nekem is vannak jó fut-
ballistáim, még ha nincsenek is megfelelő 
állapotban. Ők képesek váratlant húzni, de 
csak akkor van bármiféle keresnivalónk a 
Pancho Arénában, ha lezárjuk a területeket, 
és nem hagyjuk futballozni a remekül szer-
vezett hazai csapatot.

[Fegyelem, szervezettség, 
odaadás

-

két fordulóval ezelőtt vette át a nyíregyháza irányítását az egykor 
nálunk is dolgozó dajka lászló, aki fegyelmezett és bátor futballt 
szeretne látni tanítványaitól a Pancho arénában.

dajka lászló

[Játékvezetők
A PAFC – Nyíregyháza mérkőzést Vad II. István vezeti. 
Asszisztensek: Ring György és Tóth II. Vencel. Tartalék játékvezető: Németh Ádám.

Puskás-légió

[A kupaindulás is meglehet

[Teljesítettétek a feladatot, legyőztétek 
a Lechiát a záró fordulóban. Milyen volt 
belülről a sorsdöntő csata?

A mérkőzés előtt is a vonal fölött álltunk, 
így tudtuk, hogy a saját kezünkben van 
a sorsunk. Volt mögöttünk két zsinórban 
megnyert mérkőzés, és úgy éreztem, ezt a 
formát tartani tudjuk, annak ellenére, hogy 
tisztában voltunk vele: a Lechia nagyon jó 
csapat. Az utolsó forduló előtt a harmadik 
helyen álltak a tabellán, mi viszont hazai 
pályán játszottunk. Hála Istennek a szur-
kolók is fergetegesen buzdítottak minket, 
ami szintén sokat nyomott a latba. Mind 
nekem, mind a csapatnak jól sikerült az 
összecsapás, az első és a harmadik gól-
ból tevékenyen kivettem a részemet. Nyil-
ván örültem volna, ha betalálok, de az is 
jó érzés, hogy gólpasszal tudtam segíteni. 

[Gondolom, megkönnyebbült mindenki, 
a szurkolók, a vezetők és a játékosok is.

Most valóban egy kicsit megnyugod-
hatunk, mert innentől kezdve már csak 
nyerhetünk. A felsőházból kiesni már 
nem lehet, most arra kell figyelnünk, hogy 
a lehető legtöbb pontot begyűjtsük an-
nak érdekében, hogy esetleg meglepe-
tést tudjunk okozni, és harcban legyünk 
az európai kupaindulásért.

[Evés közben jön meg az étvágy?
Nem lehetetlen küldetés, ugyanis fele-

zik az alapszakaszban megszerzett pon-
tokat, így eléggé sűrű lett a mezőny. Ne-

künk 21 pontunk van, a negyedik Lechia 
Gdansk hat pontra van tőlünk, a követke-
ző ellenfelünk, a Jagiellonia 30 ponttal az 
első. Egy-két győzelemmel óriásit lehet 
ugrani, hátrafelé viszont már nem kell te-
kintgetnünk. Épp ezért csupa jó mérkő-
zés lesz, és én is úgy vagyok vele, hogy 
inkább játsszunk olyanokkal, akik a ta-
bella első feléhez tartoznak, és nagyobb 
játékerőt képviselnek. Könnyebb lesz így 
futballozni, mintha a kiesés elkerüléséért 
vívnánk élethalálharcot. Jó lehetőség a 
klubnak és a játékosoknak is – szép fel-
adat. Gyakorlatilag bónuszmeccseket ját-
szunk, s ha jól jövünk ki belőlük, még egy 
kifejezetten szép szezont is zárhatunk. 

gyurcsó Ádám együttese, a Pogon Szczecin 3–1-re verte a lechia 
gdansk együttesét a lengyel bajnokság alapszakaszának utolsó 
fordulójában, bebiztosítva ezzel helyét a felsőházi rájátszásban. mivel 
a pontok felezésével sűrűbb lett a mezőny,  egykori akadémistánk úgy 
véli, akár a nemzetközi kuparészvételt érő helyek egyike is meglehet.
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Válogatottak

rülmények között léptem pályára, mindig 
jól ment a védés, remélem, ez most sem 
lesz másképp.” 

Balázs természetesen két társához 
hasonlóan némi esélylatolgatásba is bo-
csátkozott, s kifejezetten örül, hogy a gal-
lok lesznek az első ellenfeleink.

„A francia csapat ellen nagyon jó 
meccset lehet vívni. Ők nyilván nem 
bunkerfocival készülnek, ami nekünk 
is lehetőséget ad majd a támadásra és 
a gólszerzésre. Én személy szerint ki-
fejezetten örülök ennek a sorrendnek, 
hiszen egy ilyen erős csapat minket is 
motiválni fog a pályán, másrészt így egy-
ből az Európa-bajnokság legmagasabb 
fokozatát tapasztalhatjuk meg, ami ked-
vező lehet a későbbi meccsekre nézve – 
mondta a rendkívül tehetséges „egyes”, 
s a csapatnak az európai mezőnyben 
elfoglalt helyéről is beszélt. – Azt hiszem, 
hogy egy ilyen tornán már nincsenek 
nagy különbségek. Az eddig elért ered-
ményeink alapján mégis azt mondanám, 
hogy valahol az élbolyban vagyunk. Eh-
hez persze az is kell, hogy mindenki oda-
tegye magát, de én tudom, hogy a társa-
im mindent meg fognak tenni a sikerért. 
Szerintem ugyanúgy továbbjutunk a cso-
portból, mint tettük azt korábban a selej-
tezők elitkörében. Az sem volt könnyű!”

[Magasra törnek

Három indokot is mondhatunk, amiért 
érdemes lesz odafigyelni a májusi, hor-
vátországi U17-es Európa-bajnokságra. 
A magyar válogatott keretben tudniillik 
pont ennyi növendékünk van: kapusként 
az immár alapembernek számító Ásvá-
nyi Balázs, a korosztályos bajnokságban 
gólzsákká előlépett Timári Norman és 
egy harmadik nagy tehetségünk: Daróczi 
Zoltán. Utóbbi egyébként alaposan ránk 
ijesztett a múlt heti bajnokin, mert cserét 
kért, és fájdalmas arccal, sántikálva hagy-
ta el a pályát. A játékmester szerencsére 
hamar megnyugtatott mindenkit: vállalni 
tudja az Eb-szereplést.

„Nincs semmi gond, de az tény, hogy 
a korábbi combsérülésem miatt volt egy 

Három akadémistánk, Ásványi balázs, daróczi Zoltán 
és timári norman készülhet a tizenhét éven aluliak 
májusi horvátországi európa-bajnokságára.

kis meccshiányom, és erőnlétben még 
csak most kezdem utolérni magam. Az 
MTK elleni meccs vége felé többször be-
görcsölt a lábam, ezért kellett lejönnöm 
– világosított fel minket hogylétéről Zoli, 
majd az ellenfelekről beszélt. – Azok a 
csapatok, amelyek kvalifikálták magukat 
a kontinenstornára, egytől egyig nagyon 
jó játékerőt képviselnek. A csoportunkból 
Franciaországot emelném ki, hiszen róluk 
köztudott, hogy nagyon erős utánpótlá-
suk van. Ez persze az esélyek szempont-
jából nem jelent semmit, komoly, határo-
zott játékkal őket is meg lehet fogni, mint 
bárki mást.”

Timári Norman hangsúlyozta, nagyon 
várja már az Európa-bajnokságot, amely 

remek erőpróba lesz a csapatnak és sze-
mély szerint neki is. U17-es együttesünk 
centere elmondta: abszolút bizakodó a 
csapat esélyeit illetően, még annak tudtá-
ban is, hogy mindjárt az első napon a cso-
portfavorit franciákkal kell megütközni. 

„Úgy gondolom, ha ugyanolyan szer-
vezett és határozott játékot mutatunk be, 
mint a legutóbbi mérkőzéseinken, akkor 
a franciák is verhetők” – jelezte elszánt-
ságát a középcsatár, akire a támadósor 
szélén is számíthat Szélesi Zoltán szövet-
ségi edző.

„Eddig csak egyszer jártam tengerparti 
országban, a spanyolországi edzőtábor 
alkalmával. Az egyébként nagyon kelle-
mes emlék számomra, hiszen Szélesi 
mester akkor >>emelt ki<<, és vált ezzel 
biztossá a posztom a válogatott kapujá-
ban” – idézte fel a nem is olyan régi múl-
tat kapusunk, Ásványi Balázs, aki bra-
vúrjaival maga is jócskán „felelős” azért, 
hogy a korosztályos nemzeti együttes 
ott lehet a horvátországi tornán. Az ifjú 
hálóőr nem aggódik, hogy déli szomszé-
dunkban már a késő tavasz is igen me-
leg lehet.

„Ha jól tudom, nagyjából 70 kilomé-
terre leszünk a tengerparttól, így ettől 
nem tartok, de egyébként sem vagyunk 
cukorból. Korábban, amikor hasonló kö-
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[Szélsőként is kőkemény
a középpálya bal oldalán játszva is szeret hátvéderényeket csillogtatni 
az eredetileg balbekk nagy Zsolt, aki Puskás-akadémistaként kóstolt 
bele először a magyar futball legmagasabb osztályának légkörébe.

Játékosportré

nosabb futballista, és jócskán javult a já-
tékunk. Egy év után hat hónapra a Vide-
otonhoz kerültem kölcsönbe, ahol Joan 
Carillo bajnokcsapatot rakott össze. Túl 
sok játéklehetőséget nem kaptam, fél év 
után visszajöttem Felcsútra, így NB I-es 
bajnoki aranyérmem nincsen. A Magyar 
Kupában ugyanakkor sokat játszottam, 
sőt, gólt is szereztem.

[Ha ránézünk valamelyik internetes 
futballadatbázisra, balhátvédként sze-
repelsz, de sokszor játszottál a közép-
pálya bal oldalán. Melyik az igazi posz-
tod?

Inkább balbekk vagyok, de igazából 
mindkét pozícióban szeretek játszani. 
Bal oldali védőként is tudom segíteni a 
támadásokat, de középpályásként azért 
többször odaérek a kapu elé. Az idei 
szezonban főleg ősszel játszottam bal-
szélsőt, azt is nagyon élveztem. Többen 
mondták, hogy keményebb vagyok egy 
átlagos balszélsőnél, szeretek odalépni 
az ellenfeleknek, ez nyilván az eredeti 
posztomból fakad – nem nagyon tetszik, 
ha elviszik mellettem a labdát.

[Balhátvédként kit tartasz a szakma 
mesterének?

Barcelona-szurkoló vagyok, de a brazil 
focit nagyon szeretem, így a Real Mad-
rid balbekkjét, Marcelót mondanám, aki 
amellett, hogy a védőfeladatát is ellátja, 
nagyszerűen segíti a támadásokat, rend-
kívül technikás és kreatív játékos.

[Két klubbal is van első osztályú tapasz-
talatod, nyilván vágysz vissza a legjob-
bak közé.

Természetesen. Minden nap azon va-
gyunk, azért dolgozunk reggeltől estig, 
hogy visszakerüljünk. 

[Az esély megvan, hiszen vezetjük a 
bajnokságot.

Véleményem szerint igazából csak raj-
tunk múlik a feljutás. Nem szabad, hogy 
kicsússzon a kezünkből, hiszen jelentős 
előnnyel állunk az élen. Pintér Attila reme-
kül összerakta a csapatot, az öltözőben is 
nagyon jó a hangulat – főleg a megnyert 
meccsek után. Kitűnő a társaság, úgy vé-
lem, ha sikerül a feljutás, készen állunk az 
első osztályra is.

Varga Károly vette át a csapatot, vele baj-
nokok is lettünk az U19-esekkel. 

[Aztán kirepültetek a „fészekből”, te vi-
szonylag gyorsan elég magasra szálltál.

Ahogy kinőttünk az akadémista korból, 
a Videoton–Puskás Akadémia NB III-as 
együtteshez kerültem, ott az őszi évadban 
szerepeltem, ez idő alatt nyolc gólt szerez-
tem. Bencés Miklós értékelte a teljesítmé-
nyemet, és felvitt az NB II-es csapathoz, 
amellyel megnyertük a bajnokságot.

[Kezdetben nem volt szokatlan az NB 
I-es „magaslati levegő”?

Az akkori NB II színvonalában gyen-
gébb volt a mostaninál, jóval nagyobb 
volt a különbség a két osztály között. 
Sokan kerültünk fel fiatalon az utánpót-
lásból, s bizony az elején nehezen ment 
a szekér. Aztán jött hozzánk egy-két ruti-

Másodikos általános iskolás koromban 
kezdtem el futballozni Lovasberényben. 
A Bozsik-program keretében sokat jár-
tunk Felcsútra, szinte minden tornán kü-
löndíjas voltam – gólkirály vagy legjobb 
játékos, így akadémiánk alapítója is felfi-
gyelt rám. Csakhamar a Videotonhoz ke-
rültem, négy és fél évet húztam le, és a 
korosztályos bajnokságban egy Felcsút 
–Videoton mérkőzés után kerestek meg 
a Puskás Akadémiától. Igent mondtam, 
és 2006-tól itt futballozom. Az első edzőm 
Tajti József volt, az ő keze alatt két-három 
évig játszottam, aztán Dobos Barna követ-
kezett, ő egy évig trenírozott minket, majd 
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a Puskás akadémia u15-ös bajnokcsapata

Felső sor:  auerbacH Martin, PregitZer Péter, ÁngyÁn Milán, PoSZtobÁnyi Patrik, berekali Márk, kalmÁr Benedek, VaitS Marcell
Középső sor:  farkaS Szabolcs, feHér Csanád, HorVÁtH Kevin, ViSinka Ede edző, komÁromi György, SiPoS Gábor, kucSVÁn Milán
Alsó sor:  kucSVÁn Martin, ScHuSZter Ronald, rébék Richárd, nagy Lorenzó, ViZler László, benke Áron, HoSSZú Zétény
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edzőportré

[Stratéga a Vajdaságból

Vajdasági magyarként, egy Szilágyi neve-
zetű kis faluban születtem, és nagyon ko-
rán megismerkedtem a focival. A helybeli 
gyerekekkel reggeltől estig rúgtuk a bőrt 
az utcán. Úgy tűnik, jobban rám ragadt a 
futballimádat, mint a többiekre, mert abból 
a társaságból egyedül én szenteltem az 
életemet a labdarúgásnak – meséli U15-ös 
együttesünk mestere.

[A kissrácok általában választanak ked-
venc csapatot maguknak. Te ki mellett 
tetted le a voksod?

A magyar focit mindig is követtem, a nagy-
bátyám őrült Vasas-szurkoló volt – még 
Farkas Jancsiékon nőtt fel –, de én érde-
kes módon pici korom óta Crvena Zvezda-
drukker vagyok. A közvetlen szomszédunk 
Zvezda-fanatikus volt, kijárt a meccsekre, ő 
fertőzött meg. A csapat BEK-menetelése az 
egész országot lázba hozta, nekem pedig 
szurkolóként különösen sokat jelentett. Ké-
sőbb játszottam is egy évet a Zvezdában, 
jugoszláv kupát nyertünk, egyszóval nem 
csoda, hogy máig nekik drukkolok. Csak 
egy évet futballoztam ott, de az meghatá-
rozó élmény volt, csakúgy, mint a szintén 
belgrádi Radnál töltött időszakom. A Rad 
az utóbbi húsz évben szinte mindig az első 
osztályban játszott, családias hangulatú 
klub, és minden játékos hatalmas szívvel fut-
ballozott. A pályafutásom végén a Mladost 
Apatin labdarúgója voltam, nem messze a 
szülőhelyemtől, és remek érzés volt, hogy 
a legközelebbi barátaim ki tudtak jönni a 
meccseimre, így láthatták, mit is csinálok.

akadémiánk 2002-es korosztályából többekben megvan a 
potenciál, hogy a legmagasabb szinten futballozzanak – állítja 
u15-ös bajnokcsapatunk mestere, Visinka ede, aki büszke arra, 
hogy néha vissza kell fognia rendkívül motivált tanítványait.

[Mikor döntötted el, hogy edzőként foly-
tatod?

Játékos-pályafutásom alatt nem igazán 
gondoltam ilyesmire, inkább a sors hozta 
így. Kecskemétre kerültem a szakmai veze-
tő, Djoko Kokovics mellé afféle mindenes 
tolmácsként, ő biztatott, hogy induljak el az 
edzősködés irányába, és egy idő után any-
nyira „rákattantam”, hogy láttam: ez lesz az 
én utam. Szivics Tomiszlav, Csertői Aurél, 
Urbányi István, Horváth Ferenc és Bekő 
Balázs is nagy hatással volt a karrieremre – 
mindegyiküktől tanultam valamit, amit a mai 
napig hasznosítani tudok a munkámban.

[A felnőtt NB I-ben végzett munka után 
fél évre visszatértél Kecskemétre, ahol az 
U17-eseket irányítottad, majd jött a Pus-
kás Akadémia. Hogyan kerültél hozzánk?

A kecskeméti kitérőt azért tettem, mert ek-
korra nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ve-
zetőedzőként, önállóan akarok dolgozni. Az 
akadémia vezetőivel az egyik Puskás–Su-
zuki-kupán ismerkedtem meg, akkor merült 
fel a lehetősége, hogy itt dolgozhatnék. El-
kezdtünk tárgyalni, majd a nyáron érkezett 
Szalai László szakmai igazgató, ő „tovább-
vitte” a dolgot, sikerült megegyeznünk, és 
aláírtam a Puskás Akadémiához.

[Hogyan fogalmaznád meg az edzői hit-
vallásodat, milyen tréner Visinka Ede?

Minden akadályt legyűrő edző, aki stra-
téga, és úgy próbálja felkészíteni a játéko-
sait, hogy ne érje őket meglepetés a pá-
lyán. Taktikailag, fizikailag és mentálisan is 

olyan állapotba igyekszem hozni a sráco-
kat, hogy bárhol, bármilyen körülmények 
között, bármilyen ellenfél ellen tudják azt: 
mit kell játszaniuk ahhoz, hogy elérjék a 
céljukat, és győztesen hagyják el a pályát.

[Hogy nem csak a levegőbe beszélsz, azt 
a tények is bizonyítják. Az első itteni éved-
ben bajnokok lettetek az U15-ös csapat-
tal, és a mutatóitok is fantasztikusak.

Nagyon jó korosztályt kaptam, az elő-
deim szakmai munkája is benne van eb-
ben a sikerben. Nagyon okos, rendkívül 
motivált társaságról van szó – néha úgy 
kell őket visszafogni –, akik nyitottak az új 
dolgokra. A szezon folyamán próbáltam 
tudatosítani bennük, hogy minden héten 
jól kell teljesíteniük, s ez sikerült: nem volt 
formaingadozás, tudtunk tartani egy ki-
fejezetten magas szintet. A srácok hétről 
hétre fejlődnek, a csapat magját válogatott 
játékosok alkotják, nagyon bízom benne, 
hogy sokra vihetik – akár a legmagasabb 
szinten is. Olyan sikeréhségük van, hogy 
ez átlendítheti őket minden nehézségen.

[Hány jelenlegi játékosodat tudod elkép-
zelni évek múlva, mondjuk, egy topligá-
ban?

Most két-három ilyen gyerekre 
gondolok, de rajtuk kívül 
többen is lehetnek, akik 
külföldi bajnokságokba 
szerződhetnek, vagy a 
magyar élvonalban futbal-
lozhatnak. Ha ezzel az akarat-
tal dolgoznak tovább, és egy 
kis szerencséjük is lesz, sokra 
vihetik. Nem akarok jóslatokba 
bocsátkozni, de nagyon bizakodó 
vagyok a 2002-es korosztály 
jövőjével kapcsolatban.
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Sajtótájékoztató

[Puskás–Suzuki-kupa a tízes bűvöletében

Kilencven éve, 1927-ben jött világra a kis 
Öcsi, tíz éve, 2007-ben lett akadémiánk „ke-
resztapja” a legnagyobb magyar futballista, 
s 2006-ban csatlakozott a „mennyei váloga-
totthoz” az Aranycsapat legendás kapitánya. 
A 2016/2017-es szezon jubileumainak sora 
még nem ért véget akadémiánk életében: 
immár tizedik alkalommal rendezhetjük 
meg pünkösdkor – a puskási „Tanítsátok 
futballozni a gyerekeket!” jelmondat szelle-

immár tizedik alkalommal rendezzük meg pünkösdkor a Puskás–
Suzuki-kupát, azt a hatcsapatos tornát, amely mára európa egyik 
legrangosabb u17-es seregszemléjévé nőtte ki magát. az idei 
rendezvény talán minden idők legerősebb mezőnyét vonultatja fel. 
Április 27-én, budapesten, sajtótájékoztatón hangzottak el a részletek.

mében – a Puskás–Suzuki-kupát, az U17-
es korosztály nemzetközi labdarúgótorná-
ját, amelynek mezőnyében az elmúlt évek 
során a négy állandó résztvevő, Puskás 
korábbi klubjai, a Budapest Honvéd, a Real 
Madrid és a Panathinaikosz, valamint a Pus-
kás Akadémia mellett olyan kiváló csapatok 
mutatták meg magukat, mint az AC Milan, a 
Feyenord, a Ferencváros, az Austria Wien, 
a Dinamo Zagreb, a Genk és a Slovan Bra-

tislava. A névsor ebben az évben a német 
rekordbajnok Bayern Münchennel és a töb-
bek között Cristiano Ronaldót és Luís Figót 
kinevelő Sporting Lisszabonnal egészül 
ki. A kupa egykori játékosai között pedig 
ott találjuk a kétszeres BL-győztes Daniel 
Carvajalt, a Sevillát erősítő Pablo Sarabiát 
vagy éppen a Real Madriddal BL-győztes, 
spanyol válogatott Álvaro Moratát, továbbá 
a Puskás-légió kiválóságait, Gyurcsó Ádá-
mot, Szolnoki Rolandot, Kleinheisler Lász-
lót, Sallai Rolandot és Tajti Mátyást.

„A magyar utánpótlás-nevelés sikere a 
Puskás–Suzuki-kupa, s bízunk benne, 
hogy az elkövetkezendő tíz évben Európa 
legjobb utánpótlás-tornájává növi ki ma-
gát” – fogalmazott köszöntőjében Mészá-
ros Lőrinc, a Puskás Akadémia elnöke, s 
megköszönte a Magyar Suzuki Zrt.-nek, 
amiért tíz esztendeje elkötelezetten támo-
gatja a tornát, s most újabb tíz esztendőre 
köttetik megállapodás. „A kupa mérkőzései 
egyedülálló alkalmak arra, hogy a majdnem 
felnőtt, ugyanakkor mégis kezdő játékosok 
egymástól, a csapatok hasonló korú leg-
jobbjaitól tanuljanak” – mondta Urbán Lász-
ló, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese. „A lendület a Suzukit is jellemzi, s 
ezzel az elhivatottsággal támogatjuk immár 
tíz éve a tornát, hiszen azt szeretnénk, hogy 
a jövő futball-generációja megtapasztalja, 
mit is jelent a kitartó munkáért járó siker.”

Ezt követően Szöllősi György, a magyar 
futball és a Puskás-ügyek nagykövete a tor-
na történetéről mesélt: „Ez egy megvalósult 
álom. Annak idején valami olyat szerettünk 
volna kitalálni, amivel hagyományt teremt-
hetünk. Kiemelkedő hát, hogy a magyar 
futballban van egy torna, amelynek a meg-
rendezésére tizedszer készülünk. Ilyen szín-
vonalú kupát rendezni nagyszerű dolog, 
játékosként részt venni rajta még inkább. 
A fiatal tehetségek néhány napra profinak 

érezhetik magukat, s láthatják: ha dolgoz-
nak, hová juthatnak.”

Majd Takács Mihály főigazgató köszön-
tője következett: „Akadémiánk küldetése, 
amelyet alapítónk fogalmazott meg, hogy 
olyan játékosokat neveljünk, akikből aztán a 
magyar labdarúgás is profitálhat. Bizonyíta-
nak a számok. Az európai futballtérképet te-
kintve ugyanis mintegy ezer játékos fordult 
már meg a kupán, s közülük harminc im-
már a legmagasabb szinten játszik.” Végül a 
főigazgató ismertette az idei torna csoport-
beosztását.

Ezután a felek aláírták a kupa folytatásáról 
szóló szándéknyilatkozatot. S a sajtótájékoz-
tató végén Balogh Balázs kommunikációs 
igazgató újabb különleges Puskás-relikviát 
mutatott be: egy szépen kimunkált dom-
borműves tálcát, rajta a Real Madrid egyko-
ri stadionja, a Nuevo Chamartin és címere. 
Az ereklyét 1961-ben maga Puskás ajándé-

kozta Kubala Lászlónak, miután a Barcelo-
na legendás magyarja utoljára lépett pályá-
ra a katalánok színeiben a francia Reims 
csapata ellen. A spanyolok 4–3-ra győztek, 
s egy gól éppen a ballábas zseni passzából, 
egy másik pedig a Barca-ikon beadásából 
született. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy 
a Real Madrid magyar klasszisát a szurko-
lók a nagy rivális gránátvörös-kék mezében 
láthatták.
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szezont tekintve pedig első a tabellán. Fon-
tos skalpokat gyűjtöttek be a szerdahelyi 
legények, néhány hete például a rettegett 
Slovant győzték le 1–0-ra. 

A kezdés előtt fél órával már több száz Pus-
kás-akadémista töltötte meg az egyik szektort, 
természetesen edzőikkel egyetemben. Aki 
még nem járt a DAC-arénában, annak tudnia 
kell, hogy ott nem csak egyszerűen futball-
mérkőzéseket rendeznek. Valóságos nép-
ünnepély arrafelé egy-egy összecsapás, de 
nem az a borgőzös, „gyerünk ki a meccsre, 
mert úgysincs más program” jellegű, hanem 
szertartás a javából! Pontos protokollal, vájt 
fülnek is kellemes dallamokkal, mintha egész 
héten erre próbálna a helyi B-közép. Nagyon 
komolyan veszik a szurkolást a Felvidéken. A 
Puskás Akadémia növendékeit is hatalmába 
kerítette ez az emelkedett érzés, amikor pedig 
a csapatok kivonulásakor felhangzott a „Nél-
küled”, sokan – e sorok írója is – tátott szájjal, 
elbűvölve néztek körül: lehetséges ilyen? 

Aztán elkezdődött a DAC–Szenice meccs, 

ami már hasonlított a magyar pályán tapasz-
taltakra, mind az iramot, mind a játék stílusát 
tekintve. Ezt egyébként a hétvégén frissen 
bajnokká lett U15-ös csapatunk játékosai is 
megerősítették, akik nem messze tőlünk fog-
laltak helyet. Komáromi „Gyuszi” megjósolta 
nekünk, hogy a DAC hamarosan betalál, és 
1–0 lesz a vége, másik válogatottunk, Hosz-
szú Zétény pedig cinkosan odakacsintott: 
azért a Puskás Akadémia legyőzné ezt a Du-
naszerdahelyt! 

Az első félidőben momentumai sem na-
gyon voltak a vendég Szenicének, csak a gól 
hiányzott a teljes boldogsághoz. Ezt az időt 
akadémistáink zöme az okostelefonjairól a 
kivetítőre küldött fényképekkel tette izgalma-
sabbá, majd következett a szünet, és a büfé 
előtti terület sötétkékbe öltözött, köszönhető-
en a hideg miatt „Puskás-egyenruhába” bújt 
növendékeknek és kísérőiknek. Mi is ilyen 
uniformisban voltunk, a helyiek közül pe-
dig többen odajöttek, bemutatkoztak, kezet 
fogtak, és kérték, hogy jöjjünk gyakrabban. 
Egyikük félrevont, és odasúgta: „Mondd 
meg a Pinyőnek, hogy a Bacsa Misi haverja, 
a Puma üdvözli!” Megannyi kedves szó, ba-
rátságos tekintet, már-már rokoni érzelmek, s 
mindez egy futballmeccsen!

[Felvidéki véreinknek szurkoltunk
magyar és magyar, ha egymásra talál, avagy torokszorító futballélmény 
dunaszerdahelyen, a csallóköz szívében.

Határon túl

A helyi futballcsapat, az FC DAC történeté-
nek legszebb napjait éli. A magyar válogatot-
tat is megjárt vezetőedző, László Csaba bő 
fél évvel ezelőtt került a kispadra, keze alatt 
pedig igazán remek kis csapat formálódik. 
A korábban lesajnált, bukdácsoló alakulat 
tizenhárom meccs óta veretlen, ma már a 
Fortuna Liga hatodik helyezettje, a tavaszi 

A második játékrész a Székely himnusz-
szal kezdődött, ezt is precízen énekelte a 
publikum, majd a B-közép rázendített az 
„álé-álé, szerdahelyi dé-á-cé” kezdetű rig-
musra. A gól pedig nem is késett, egy szög-
let után Erik Pacinda bólintott a vendégek 
hálójába, amit frenetikus hangorkán, majd 
szűnni nem akaró ünneplés követett. Gyor-
san akadémistáink felé néztünk, és láttuk: 
úgy ujjonganak, mintha saját csapatuk lőtte 
volna a gólt. 

Az eredmény nem változott, a DAC újra 
győzött, a Puskás-akadémisták pedig fon-
tos élménnyel lettek gazdagabbak. Sokukat 
megkérdeztük, mi a véleményük a látottak-
ról, és kivétel nélkül mindannyian a szurko-
lást emelték ki. 

László Csaba vezetőedző azt üzente az 
anyaországi fiataloknak, hogy higgyenek, 
bízzanak egymásban, és alkossanak való-
di családot, ha pedig ebben a szellemben 
lépnek pályára, az majd előbb-utóbb a szur-
kolókat is odavonzza.

Székely ember ritkán téved. Világraszóló 
sikereket valóban csak olyan közösségek 
értek el, akik elhitték, felfogták és átérezték, 
hogy mit jelentenek ezek a szavak: mi egy 
vérből valók vagyunk!
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Program

II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Bal-
mazújváros, Békéscsabai UFC, Bicskei TC, Bőcs Sport Kft., Budafoki LC, Budakalászi MSE, Budaörsi 
LC, FC Budapesti Sólymok, Budatétény Sportegyesület, Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, Csepel 
Hungary Club, Dunaújvárosi Sportiskola, Egri FC, Ercsi Kinizsi SE, Etyek SE, Érdi Városi Sportegye-
sület, FC Keszthely, Genbao Akadémia (Sanghaj)  Gyermely–Szomor LE, Gyöngyösi Atlétikai Klub, 
Hajduböszörmény SE, Hódmezővásárhelyi FC, Jászberényi Vasas SE, Kunhegyesi Általános Iskola 
Dózsa Tagintézménye, Maros–menti UFC, Makói FC, Mátészalkai MTK, Méhecskék SE Kalocsa, Me-
zőkövesd SE, Mogyoródi FC, Mohács TE, Monori Sportegyesület, Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE, Nagykanizsa TE, Nyírlugosi SE, Orosháza OMTK–ULE 
1913, PÉCSi Vasutas Sportkör, Perkáta SE, REAC, RTK, Sajóvölgye Focisuli SE, SBTC, Százhalom-
batta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíksze-
reda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

a Puskás akadémia szerződéses partneregyesületei:

Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
Lapzárta: 2017. 05. 02.
www.puskasakademia.hu

impresszum Partnerek és támogatók:

21. 02. 19.  SZOLNOKI MÁV – PAFC 1–0
22. 02. 26.   PAFC – KOZÁRMISLENY 2–0
23. 03. 05.   PAFC – KISVÁRDA 1–0
24. 03. 12.   SOPRON – PAFC 0–2
25. 03. 16.   PAFC – BÉKÉSCSABA 3–0
26. 03. 19.  SZEOL – PAFC 1–1
27. 04. 02.  PAFC – CIGÁND 4–0
28. 04. 09.   CSÁKVÁR – PAFC 1–1
29. 04. 12.   PAFC – VÁC FC 4–1
30. 04. 16.  ZTE – PAFC 0–1
31. 04. 23.  PAFC – MTE  1–1
32. 04. 30.  SIÓFOK – PAFC 1–2
33. 05. 03 16.00 PAFC – NYÍREGYHÁZA
34. 05. 07. 17.30 DOROG – PAFC
35. 05. 14. 18.00 PAFC – SZEGED 2011
36. 05. 21. 18.00 CEGLÉD – PAFC
37. 05. 28. 18.00 PAFC – BALMAZÚJVÁROS
38. 06. 04. 18.00 BUDAÖRS – PAFC

  M GY D V G PT
  1 PuSkÁS afc 32 19 9 4 59–34 66
  2 KISVÁRDA 32 17 8 7 47–25 59
  3 BALMAZÚJVÁROS 32 17 6 9 38–30 57
  4 SOROKSÁR SC 32 16 9 7 52–29 57
  5 BÉKÉSCSABA 32 17 5 10 46–29 56
  6 VÁC FC 32 14 9 9 39–33 51
  7 SZEGED 32 12 12 8 36–19 48
  8 SZOLNOKI MÁV 32 13 7 12 43–42 46
  9 MOSONMAGYARÓVÁR 32 12 8 12 41–35 44
10 DOROGI FC 32 12 8 12 33–30 44
11 NYÍREGYHÁZA  32 12 6 14 37–40 42
12 SIÓFOK 32 12 6 14 36–40 42
13 ZTE FC 32 10 11 11 46–45 41
14 SOPRONI VSE 32 9 14 9 30–32 41
15 BUDAÖRS 32 10 7 15 33–47 37
16 CEGLÉDI VSE 32 9 7 16 38–47 34
17 CSÁKVÁR 32 7 13 12 35–47 34
18 KOZÁRMISLENY 32 9 6 17 27–46 33
19 CIGÁND SE* 32 7 9 16 21–51 27
20 SZEOL SC 32 4 4 24 16–52 16
*3 PONT LEVONVA

  M GY D V G PT
  1 ETO FC GYŐR 27 23 – 4 73–16 69
  2 ÉRDI VSE 27 20 2 5 57–26 62
  3 FC AJKA 27 16 5 6 49–29 53
  4 KAPOSVÁR 27 16 4 7 51–22 52
  5 CSORNAI SE 27 15 3 9 39–30 48
  6 PuSkÁS afc ii. 28 14 2 12 47–32 44
  7 HONVÉD-MFA II. 27 12 5 10 52–41 41
  8 III. KER. TVE 28 12 3 13 44–40 39
  9 GYIRMÓT FC II. 27 10 8 9 34–32 38
10 ANDRÁSHIDA SC 27 11 3 13 33–39 36
11 VIDEOTON FC II. 28 10 4 14 36–48 34
12 CSEPEL FC 27 9 7 11 28–32 34
13 VESZPRÉM 27 7 7 13 24–40 28
14 HÉVÍZ SK 27 7 6 14 24–37 27
15 SÁRVÁR FC 27 5 8 14 16–38 23
16 DIÓSD 28 5 1 22 14–82 16
17 KOMÁROM VSE 28 4 4 20 21–58 16
18 TATABÁNYA FC (Kizárva) 

A S Z F A L T
ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

A S Z F A L T
ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

Pafc

[Hazai iksz után idegenbeli siker

egy pontot ért Spandler csaba pazar 
szlalomja a mosonmagyaróvár elleni 
hazai találkozón. Hátvédünk a bal szélről 
előretörve végigkígyózott a látogatók térfe-
lén, majd csatárokat megszégyenítő hig-
gadtsággal emelt Boros kapujába, megsze-
rezve ezzel szezonbéli első bajnoki gólját.

A csapatunkat sújtó bírói ítéletekkel tar-
kított találkozón – Prosser Dániel találatát 
1–0-nál les miatt tévesen érvénytelenítette 
Nagy Róbert, és több tizenegyesgyanús szi-
tuáció is volt – végül Bartos Julián góljával 
egyenlítettek a vendégek. Az eset egyetlen 
szépséghibája, hogy a kétségkívül mutatós 
akció egy Tischlerrel szemben elkövetett 
szabálytalanságból indult… Bár a hajrában 
törte a látogatók hátát a háló, meg tudták 
őrizni az 1–1-es döntetlent.

nem várt ránk könnyű összecsapás a 
négymeccses nyerő szériában lévő Sió-
fok otthonában sem. Fölényünk dacára a 
20. percben váratlanul vezetést szereztek 
a Disztl-fiúk: az egykori puskásos Farkas 
Norbert lódult meg a bal szélen, Vanczák 
Vilmos nem tudta szerelni, a siófoki balbekk 
pedig Hegedüs felett a hosszú sarokba ível-
te a labdát.

A szünetben Pintér Attila úgy döntött, há-
romvédős rendszerben folytatjuk a mérkő-
zést. Vezetőedzőnk húzása be is jött: rendü-
letlenül támadó csapatunk a 49. percben 
szögletet harcolt ki a bal oldalon, a sarok-
rúgást a hosszún érkező Vanczák Vilmos 
fejelte a kapuba. Középhátvédünk nem jó 
ómen a siófokiaknak, a két gárda őszi ösz-
szecsapását is az ő bólintása döntötte el a 
javunkra.

Az egyenlítés után is tűz alatt tartottuk a 
hazaiak portáját: előbb Prosser külsőzött 
kevéssel mellé, majd Szakály fejesénél kel-
lett közbeavatkoznia Tajtinak. A 66. percben 
aztán már ő sem tudott segíteni: egy szemet 
gyönyörködtető akció végén Csilus adott 
jobbról középre, Lencse Márkvárt Dávid elé 
tálalt, aki nyolc méterről talált a hálóba, kiala-
kítva ezzel a 2–1-es végeredményt. Győzel-
münk egyben azt jelentette, hogy hétpontos 
előnnyel várhatjuk az utolsó hat fordulót.

19. 02. 19.  HÉVÍZ SK – PAFC II. 2–1
20. 02. 26.  PAFC II. – HONVÉD-MFA II. 0–1
21. 03. 05.  III. KER. TVE – PAFC II. 3–2
22. 03. 12.  PAFC II. – VIDEOTON FC II. 2–0
23. 03. 19.  KOMÁROM – PAFC II. 0–5
24. 03. 26.  PAFC II. – CSORNAI SE 1–2
25. 04. 02.  PAFC II. – DIÓSD 6–1
26. 04. 09.  FC AJKA – PAFC II. 0–1
27. 04. 16.  PAFC II. – GYIRMÓT FC II.  2–1
28. 04. 23.  ETO FC – PAFC II. 2–1
29. 04. 30.  PAFC II. – SÁRVÁR FC 1–2
30. 05. 07. 17.30 CSEPEL FC – PAFC II.
31. 05. 14. 13.00 PAFC II. – KAPOSVÁR
32. 05. 21. 18.00 ANDRÁSHIDA – PAFC II.
33. 05. 28. 11.00 PAFC II. – TATABÁNYA FC
34. 06. 04. 18.00 ÉRDI VSE – PAFC II.

a Pafc ii 2017-es tavaszi mérkőzései az nb iii-ban

a Pafc 2017-es tavaszi mérkőzései az nb ii-ben
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III.

LÁTOGASS EL
A MEGÚJULT KALANDPARKBA!

LÁTOGASS EL
A MEGÚJULT KALANDPARKBA!

A felejthetetlen élmények mellett, 
állandó kedvezményekkel és folyamatos akciókkal várja látogatóit!

Naprakész információkért
keress minket elérhetoségeinken: /alcsutikalandpark www.alcsutikalandpark.hu 06-20/387-4613

állandó kedvezményekkel és folyamatos akciókkal várja látogatóit!állandó kedvezményekkel és folyamatos akciókkal várja látogatóit!

Naprakész információkértNaprakész információkért

#élmény #kirándulás #kaland#szabadido


